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حرضت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
بر متام دوستداران اهل بیت)ع( تهنیت باد

چند نکته درباره پذیرش 
آزمون كارداني نظام جدید 
فني و حرفه اي سال 1400

دکتر خدایی عنوان کرد :

ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، 

مهم ترین دستاورد سازمان سنجش 

آموزش کشور
سنجش  سازمان  رئیس  خدایی،  ابراهیم  دکتر 
آمـوزش کشـور و معـاون وزیــر  علـوم، گفت: 
از مهم ترین دستاوردهای سازمان سنجش، ارائة 
و  شهروندان  به  دولتی  خدمات  سریع  و  آسان 
کسب و کارهاست که در راستای استقرار دولت 

الکترونیک محقق شده است. 
به  علوم  عمومی  وزارت  روابط  اداره کل  گزارش  به 
نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر ابراهیم 
با  این سازمان،  رئیس  و  علوم  وزیر  معاون  خدایی، 
اعالم این مطلب، گفت: در راستای تحقق بند 15 
معظم  مقام  ابالغی  اداری  نظام  کلی  سیاست های 
الکترونیک  اداری  نظام  »توسعه  بر  مبنی  رهبری 
ارائه مطلوب  به منظور  الزامات آن  آوردن  فراهم  و 
خدمات عمومی« و مفاد برنامه دوم نقشه راه اصالح 
و  الکترونیک  دولت  »توسعه  بر  مبنی  اداری  نظام 
هوشمندسازی اداری«، سازمان سنجش سعی کرده 
فناوری  نظام  ظرفیت های  از  استفاده  با  که  است 
اطالعات و ارتباطات، زمینه بهبود فرایندها و افزایش 
 کارایی و اثربخشی فعالیت های خود را فراهم نماید.
سرعت،  افزایش  به  منجر  اقدامات،  این  افزود:  وی 
این  خدمات  به  دسترسی  تسهیل  و  صحت  دقت، 
و  مراجعان  رضایت  افزایش  آن،  تبع  به  و  سازمان 
مخاطبان و نیز پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری 
سازمان شده است و در این راستا، سازمان سنجش 
مختلف  رتبه های  کسب  به  موفق  کشور،  آموزش 
در این زمینه، از جمله رتبه سوم در ارائه خدمات 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  سوی  از  الکترونیکی 

اطالعات، شده است.

از روزگذشته آغازشده است :

  ثبت نام  و انتخاب رشته آزمون کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ  برگزاري ، نحوه  پرینت کارت  

و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

سراسري  سال 1400

خطاب به داوطلبانی که می گویند : 

بـرای سال بعـد می مـانم

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 رشته محل هاي جدید و اصالحات دفترچه پذیرش کارشناسي ناپیوسته 
سال 1400 و تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

تجربه موفق سال گذشته سازمان سنجش در شرایط کرونا:

آنها ایستادند تا شما با آرامش در جلسه آزمون بنشینید 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
نماز، وسیله تقّرب هر پرهیزگار )به خداوند( است.

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
بزند،  لبخند  مؤمنش  برادر  روی  به  کسی  هر 
خداوند برایش یک ثواب می نویسد، و کسی که 

خداوند برایش ثوابی بنویسد، عذابش نمی کند. 

و بدان که بهتریِن مؤمنان آن بَُود که جان و خویشاوند 
و مال خود را در راه خدا پیشاپیش دهد؛ چه هر 
نیکی ]که[ پیشاپیش فرستی، برای تو اندوخته شود، 

1- عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي کارداني نظام و آنچه واگذاری، خیِر آن را دیگری بََرد. 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
عالي غیردولتي- غیرانتفاعي، باید ، ضمن اطالع از 
شرایط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، 
مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایراني و 
به سهمیه، در صورتي که داراي  توضیحات مربوط 
این دوره،  به عنوان داوطلب  باشند،  شرایط مذکور 
منحصراً در یک رشته امتحاني و متناسب با رشته 
تحصیلي و کد رایانه اي دیپلم خود )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

آزمون( متقاضي شوند. 
اینکه پذیرش در رشته  از  2- تمام متقاضیان، اعم 
امتحاني آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلي 
)بدون آزمون( باشد، الزم است که بر اساس ضوابط 
)که  مربوط  اطالعیه  توضیحات  و  راهنما  دفترچه 
شماره  همین  در  سنجش  سازمان  سایت  بر  عالوه 
شده  یاد  آزمون  در  است(،  گردیده  درج  نشریه  از 
ثبت نام و انتخاب رشته کنند؛ چون در صورت عدم 
ثبت نام در آزمون یاد شده در تاریخ مقرر، پذیرش 
متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده، امکان پذیر 

نخواهد بود.
3- چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش 
غیر  عالي  آموزش  مؤسسات  تحصیلي  رشته هاي 
باشد که  تمایل داشته  یا  باشد  دولتي- غیرانتفاعي 
از  خدماتی  آزمون،  این  فرآیند  مختلف  مراحل  در 
طریق پیام کوتاه به وی ارائه شود، می بایست نسبت 
پرداخت  بر  عالوه  شده،  تعیین  مبالغ  پرداخت  به 

مبلغ ثبت نام، اقدام کند.
اساس  بر  که  شود  مي  توصیه  داوطلبان  به   -4
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته، در آغاز، فرم پیش نویس تقاضانامه 

مندرج در دفترچه یاد شده را تکمیل کرده و سپس 
پایگاه  به  مراجعه  با  پیش نویس،  فرم  اساس  بر 
اطالع رسانی این سازمان، اطالعات الزم را بر اساس 
بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. الزم به 
یادآوری است که راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم 
در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و 
داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به این 

راهنما مراجعه کنند.
یا  دانش آموزان  که  است  یادآوری  به  الزم   -5
فارغ التحصیالن شاخه تحصیلي نظري، هم مجاز به 
ثبت نام در این آزمون هستند. این داوطلبان، ضمن 
داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه  راهنماي 
مجاز  فقط  که  باشند  داشته  توجه  باید  ثبت نام، 
ناپیوسته   کارداني  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به 
هستند و معدل آنها، در مقایسه با داوطلبان شاخه 
تحصیلي فني و حرفه اي و کاردانش، در رشته هایي 
تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً  آنها  پذیرش  که 
یادآوری  به  تراز خواهد شد. الزم  صورت مي گیرد، 
رشته هاي  عنوان  و  معدل  تراز  چگونگی  که  است 
یاد  آزمون  راهنمای  دفترچه  در  ناپیوسته  کارداني 

شده درج شده است.
اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  شایسته   -6
بدیهي  کنند.  دقت  خود  رشته  انتخاب  و  ثبت نامی 
است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد 
قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در 
صورت پذیرفته شدن در آزمون، بر اساس مقررات و 

ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه    -7
یک  پي گیري،  کد  دریافت  و  ثبت نام  تقاضانامه 
نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود 
نگهداري کنند.                           موفق باشید

چند نکته درباره پذیرش آزمون كارداني نظام جدید فني و حرفه اي سال 1400

31 خرداد:

سالروز شهادت
 رسدار بزرگ سپاه اسالم 
دڪرت مصطفے چمران 

گرامے باد
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جزئیات برگزاری آزمون دکتری
 وزارت بهداشت اعالم شد

نحوه،  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
زمان توزیع کارت و رشته های برگزاری آزمون دکتری 
تخصصی و پژوهشی )Ph.D( سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد. 

وزارت  پذیرش  و  سنجش  شورای  تصمیم  اساس  بر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد که آزمون 
دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های نوبت 
الکترونیک  به شیوه  تیرماه   6 یکشنبه  روز  سوم، صبح 
ضمناً  شود.  برگزار  آزمون  حوزه  محل  دانشگاه های  در 
آزمون سایر نوبت ها، به شکل کاغذی برگزار خواهد شد.

پزشکی،  فیزیولوژی  رشته های  آزمون  اساس،  این  بر 
علوم  مقایسه ای،  بیومدیکال  علوم  ورزشی،  فیزیولوژی 
تغذیه، علوم تشریحی، نانوفناوری پزشکی، فارماکولوژی 
اعضای  شناسی،  شنوایی  پزشکی،  اخالق  پزشکی، 
مصنوعی و وسایل کمکی، گفتاردرمانی و ارگونومی به 

صورت الکترونیک برگزار می شود.
بنابراین، داوطلبانی که آزمون آنها به صورت الکترونیکی 
مداد  خود  همراه  آزمون،  روز  در  می توانند  است، 
هرگونه  داشتن  همراه  اما  باشند،  داشته  خودکار  یا 
این  به  است.  ممنوع  نویس  چک  برگه  یا  یادداشت 
داوطلبان در جلسه آزمون برگه چک نویس مهر شده 
از سوی حراست دانشگاه داده خواهد شد تا در صورت 
نیاز، از آن استفاده کنند، و در پایان آزمون این برگه ها 
دفترچه  آزمون،  پایان  از  پس  شد.  خواهد  آوری  جمع 

سؤاالت آزمون نیز جمع آوری خواهد شد.
کاغذی  شکل  به  آنها  آزمون  که  همچنین داوطلبانی 
دفترچه  و  پاسخنامه  آزمون،  پایان  از  پس  باید  است، 
سؤاالت خود را به مسؤوالن برگزار کننده تحویل دهند.

این  جلسه  به  ورود  کارت  که  است  یادآوری  به  الزم 
آزمون، از ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 31 خرداد تا 
از طریق سایت مرکز  ساعت 24 روز جمعه 4 تیر ماه 
و  بود  خواهد  دریافت  قابل  پزشکی  آموزش  سنجش 
داوطلبان باید در این بازه زمانی، کارت آزمون خود را 
از این سایت دریافت کنند. ضمناً با توجه به اینکه باید 
قبل از آزمون، آمار داوطلبان مبتال به بیماری کووید- 
19 به حوزه های امتحانی اعالم شود، این زمان به هیچ 

عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
به  ورود  کارت  بدون  آزمون،  جلسه  به  داوطلبان  ورود 
جلسه و کارت شناسایی معتبر، ممنوع است. ضمناً باید 
داوطلبان در تکمیل فرم خوداظهاری مربوط به بیماری 
کووید- 19 نهایت دقت را داشته باشند تا به اشتباه خود 

را بیمار معرفی نکنند.
 گکفتنی است که آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی 
و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های   )Ph.D(
تخصصی، در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیرماه به دو 

شیوه الکترونیک و کاغذی برگزار می شود.

سامانه رسیدگی به شکایات دانشگاه 
علمی ـ  کاربردی راه اندازی شد

پاسخگویی  عمومی و  روابط  ریاست،  حوزه  مدیرکل 
به شکایات دانشگاه جامع علمی  ـ کاربردی، گفت: 
سامانه مدیریت درخواست ها و رسیدگی به شکایات 

دانشگاه جامع علمی  ـ کاربردی، راه اندازی شد.
سامانه  کار  به  آغاز  از  پیش بین،  سیداحمدرضا  دکتر 
این  شکایات  به  رسیدگی  و  درخواست ها  مدیریت 

دانشگاه خبر داد.

به  پاسخگویی  و  مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی  
این  افزود:  ـ  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  شکایات 
اجرای  و  شهروندی  حقوق  ارتقاء  راستای  در  سامانه، 
به  پاسخگویی  سرعت  افزایش  و  الکترونیک  دولت 
شفافیت  ارتقاء سطح  اداری،  امور  روان سازی  شکایات، 
دریافت  و  شکایات  دقیق  رصد  و  رهگیری  امکان  و 
گزارش سؤ مدیریت ها یا موارد نقض حقوق شهروندی، 

فعال سازی شد.
کلیه  جاری،  سال  ابتدای  از  که  است  ذکر  به  الزم 
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  در  شکایات  و  درخواست ها 
آدرس:  به  مذکور  سامانه  طریق  از  فقط  کاربردی، 
با  و  بوده  دریافت  قابل   https://ticket.uast.ac.ir
اتوماسیون  سامانه  با  سامانه  این  لینک شدن  به  توجه 
اداری وزارت علوم و قابلیت پی گیری برخط شکایات و 
گزارش ها و باالخص با توجه به شرایط کرونا و ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی و منع آمد و شد در ادارات، 
از پذیرش شکایات و اعالم تخلف و موارد نقض حقوق 
شهروندی و تخلفات پژوهشی و علمی به صورت فیزیکی 
و کاغذی امتناع شده و موارد فوق صرفاً از طریق سامانه 

مذکور قابل دریافت و پی گیری خواهد شد.

20 تیر ماه :

آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان شاهد و 
ایثارگر برای مهمانی و انتقال

ثبت نام مهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
و  آغاز شده است  برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱399 

متقاضیان تا ۲۰ تیر ماه برای ثبت نام فرصت دارند.
ثبت نام مهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
جامعه هدف )فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزند جانباز 
تحصیلی  سال  برای  باالتر(  و  درصد  پنج  و  بیست 

۱399-۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۰ تیر ماه ادامه دارد.
هستند  موظف  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اساس،  این  بر 
که زمان شروع ثبت درخواست متقاضیان واجد شرایط 
را با استفاده از ابزارهای مناسب مانند سایت دانشگاه، 
هر  دانشکده های  کلیه  در  آموزشی  اعالنات  تابلوهای 
دانشگاه یا مؤسسه اطالع رسانی کنند. دانشگاه های مبدأ 
در  و  کرده  بررسی  را  دانشجو  درخواست  که  موظفند 
صورت داشتن شرایط، از 20 لغایت 31 تیر ماه، ضمن 
تأیید اطالعات متقاضی، نظر خود را در سامانه اعالم و 

در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را ضمیمه کنند.
متقاضیان واجد شرایط آیین نامه نقل  و انتقال می بایست 
در زمان اعالم  شده )20 خرداد ماه لغایت 20 تیر ماه( 
نشانی:  به  سجاد  سامانه  به  مراجعه  طریق  از 
با  را  خود  درخواست   https://portal.saorg.ir
اطالع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و 
مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه 
مقصد ثبت کرده و تمامی مراحل ثبت نام اولیه، تکمیل 
و  انتقال  خدمات  به  مربوط  منوی  و  مشخصات  فرم 
ایثارگر را تکمیل و پس از  مهمانی دانشجویان شاهد و 
دریافت کد رهگیری، نتیجه را هم زمان از طریق سایت 

با درج کد رهگیری مشاهده کنند.
سال  در  که  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  همچنین 
مجدداً  باید  خاتمه  یافته،  مهمانی شان  حکم  گذشته 
در این سامانه ثبت نام کرده و کارنامه تحصیلی خود را 
بارگذاری و مستندات خود را برای تقاضای ارائه  شده، 

اسکن و ضمیمۀ تقاضا کنند.
ثبت درخواست  برای  متقاضیان  که  است  به ذکر  الزم 
ابتدا باید در سامانه سجاد ثبت نام کنند و پس از دریافت 
سازمان،  خدمات  قسمت  از  عبور  رمز  و  کاربری  نام 

درخواست مهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.
مسؤول  انتقال،  و  مهمانی  متقاضیان  که  است  گفتنی 
خاص  شرایط  خصوص  در  ارائه  شده  اطالعات  صحت 
از  یک  هر  احراز  عدم  صورت  در  و  بود  خواهند  خود 
خارج  بررسی  وضعیت  از  تقاضا  ارائه  شده،  اطالعات 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  همچنین  شد.  خواهد 
متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته، باید از این سامانه 

برای ثبت درخواست خود استفاده ننمایند.
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اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني  به  اطالعیه مورخ 1399/11/20  پیرو 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیر انتفاعي 
در سال 1400 مي رساند که »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« به صورت اینترنتي از 
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰3/3۰ تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰6 فعال می شود، بر 
این اساس، ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق »دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد 
نیاز ثبت نام، به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه 
و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
هم زمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« نسبت به انتخاب و درج 
رشته محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، هم زمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه 
اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس است.

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و 
از شرایط  مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي، مي بایست، ضمن اطالع 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتي که داراي شرایط مذکور باشند، به 
عنوان متقاضی این دوره منحصراً در یک رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصیلي 
و کد رایانه اي دیپلم خود )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
رشته آزمون( ثبت نام کنند. الزم به توضیح است که پذیرش در تعدادي از رشته هاي 
امتحاني مذکور، بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلي )معدل کل دیپلم( صورت 

خواهد پذیرفت. 
براساس  یا  آزمون  با  آنان  امتحاني  رشته  در  پذیرش  اینکه  از  اعم  متقاضیان،  همه 
راهنما  دفترچه  مطابق ضوابط  که  است  باشد، الزم  آزمون(  )بدون  تحصیلي  سوابق 
انتخاب رشته نمایند؛ زیرا در  و توضیحات این اطالعیه در آزمون مذکور ثبت نام و 
صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده 

امکان پذیر نخواهد بود.

برای ثبت نام  در این آزمون می بایست اقدام های زیر انجام گیرد: 
این  رسانی  اطالع  درگاه  از  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت   -1

سازمان و مطالعه آن.
2- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي متقاضیان آزمون ورود 
و  اطالعات  مشاهده  براي   http://dipcode.medu.ir نشاني:  به  دانشگاه ها  به 

دریافت کد سوابق تحصیلي )منحصراً برای دارندگان دیپلم شاخه فني و حرفه 
کدسوابق  درج  و   )۱399 الي   ۱396 نظري سال های  یا شاخه  کاردانش  یا  اي 

تحصیلی درگاه اطالع رساني این سازمان برای ثبت نام در آزمون.
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام.

بانکي عضو شبکه شتاب،  از کارت هاي  استفاده  با  اعتباري ثبت نام  4- خرید کارت 
که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و 
پرداخت مبلغ 540/000 )پانصدوچهل هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در 

آزمون. 
یادآوری 1: چنانچه متقاضی عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي 
مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي - غیرانتفاعي باشد، الزم است که پس از اطمینان 
از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، عالوه 
بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 )صدوسي و هفت هزار( 

ریال دیگر نیز براي دوره هاي مذکور به صورت اینترنتی اقدام نماید.
این  فرآیند  مختلف  مراحل  در  است  گردیده  مقرر  اینکه  به  توجه  با  یادآوری2: 
تمایل  ارائه شود، متقاضیاني که  به متقاضیان  پیام کوتاه  از طریق  آزمون، خدماتي 
به استفاده از آن دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 8/500 )هشت هزار 
کوتاه،  پیام  از خدمات  استفاده  هزینه  عنوان  به  اینترنتی  به صورت  ریال(  پانصد  و 

مي توانند از این خدمات استفاده نمایند.
5- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  به نشاني: 

www.sanjesh.org در زمان مقرر )1400/3/30 لغایت 1400/4/6(. 

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه  متقاضیان  به 
دفترچه مذکور  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نویس  فرم  ابتدا  انتخاب رشته،  و  ثبت نام 
را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به درگاه اطالع رسانی 
این سازمان، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. 
راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و 

متقاضیان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند.
یادآوری 3: دانش آموزان سال آخر، که موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده اند، در 
این مرحله، درج معدل براي آنها الزامي نمي باشد. این گروه از متقاضیان مي بایست از 
روز سه  شنبه مورخ 1400/5/19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 با مراجعه به 
قسمت ویرایش اطالعات در درگاه این سازمان، نسبت به درج یا ویرایش معدل دیپلم 

اقدام نمایند. عواقب ناشي از عدم درج معدل به عهده شخص متقاضی خواهد بود.
به  مجاز  نیز  نظري  تحصیلي  شاخه  فارغ التحصیالن  یا  دانش آموزان  یادآوری 4: 
ثبت نام در این آزمون هستند. این متقاضیان، ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج 

اطالعیه اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ ، نحوه ثبت نام  و انتخاب 

رشته آزمون دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1400
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 

1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

راهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاری آزمون سراسري سال 1400
به اطالع ثبت نام کنندگان در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ مي رساند که با توجه 
به مصوبه شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، آزمون مذکور 

طبق زمان بندی ذیل برگزار خواهد شد:

زمان، روز و تاریخ آزمونگروه آزمایشیردیف

1400/4/09چهارشنبهصبح روزگروه آزمایشي هنر1

1400/4/10پنجشنبهصبح روزگروه آزمایشي علوم ریاضي و فني2

1400/4/10پنجشنبهصبح روزگروه آزمایشي علوم انساني3

1400/4/11جمعهصبح روزگروه آزمایشي علوم تجربي4

1400/4/12شنبهصبح روزگروه آزمایشي زبان هاي خارجي5

کارت  پرینت  به  نسبت   1400/4/6 مورخ  یکشنبه  روز  از  که  است  الزم  متقاضیان 
شرکت در جلسه آزمون خود اقدام نمایند. اطالعیه این سازمان در خصوص جزئیات 
منتشر  اطالع رسانی سازمان  درگاه  در  تاریخ 1400/3/30  در  آزمون،  این  برگزاری 
خواهد شد.                             روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 

رشته گرایش »دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی 

کاربردی«  از  مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« 

در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

در دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشته هاي 
متقاضیان شاخه  با  مقایسه  آنها در  و معدل  ناپیوسته  هستند  کارداني  تحصیلي 
براساس  آنها صرفاً  پذیرش  که  رشته هایي  در  کاردانش  و  و حرفه اي  فني  تحصیلي 
سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل و عنوان رشته هاي 

کارداني ناپیوسته در دفترچه راهنما درج شده است.
ضمناً متقاضیان الزم است که در درج اطالعات ثبت نامی و انتخاب رشته دقت نمایند؛ 
چرا که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام 
با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار 

خواهد شد.
یادآوری 5: چنانچه متقاضي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطالعات غلط نماید 
یا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً و یا عمداً باشد(، به 

عنوان متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 

زمان برگزاری، توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 
فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1400 )براي 
آن دسته از مجموعه هاي ثبت نامي که پذیرش آنها با آزمون است(، در روز 
جمعه مورخ 1400/5/22 برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه 
درگاه  به  مراجعه  با   1400/5/21 مورخ  پنجشنبه  روز  لغایت   1400/5/19 مورخ 
اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنماي شرکت در آزمون 
اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان حوزه امتحاني تعیین 
با  متقاضیان،  است  لذا مقتضي  تعیین مي گردد؛  تقاضانامه  بند 30  در  شده مندرج 
مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر 

مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

زمان انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي:
متقاضیان  آزمون،  در  شرکت  براي  ثبت نام  با  همزمان  زماني،  برنامه  اساس  بر 
مجموعه هاي ثبت نامي پذیرش با آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون(، 
الزم است که با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و مطالعه شرایط و ضوابط 

اقدام  خود  محل هاي  رشته  کد  انتخاب  به  نسبت  انتخابي،  کدرشته هاي  از  یک  هر 
نمایند.

توصیه هاي  مهم :
1- مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

2- در انتخاب کد مجموعه ثبت نامي و همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود 
)براي رشته پذیرش با آزمون( دقت الزم را به عمل آورید؛ چرا که پس از دریافت کد 
پي گیري 16 رقمي و پایان مهلت  ثبت نام، برای اصالح موارد فوق با مشکل مواجه 

خواهید شد.
3- پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تان 

تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایید.
4- هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، به صورت اطالعیه رسمي از 
طریق  درگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیک  سنجش  و در صورت لزوم  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در 
جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت 
داشتن هر گونه سؤال می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
درخواست  و  آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه  به  آموزش کشور 
خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی 
شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس 
الکترونیکی  از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری 
مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت 

درخواست خود مطلع شوند. 
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

۴۲۱63-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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فرصـت زیـادی تـا آزمـون سراسـری نمانـده اسـت و 
کمتـر از ده روز دیگـر بایـد پشـت صندلی ها بنشـینید 
و بـا نـام پـروردگار، دفترچـۀ سـؤال های خـود را بـاز 
کنید و پاسـخ به سـؤال های آزمون سراسـری 1400 را 
آغـاز کنیـد؛ آزمون سراسـری کـه حداقل نه ماه اسـت 
درگیـر آن هسـتید و در ایـن مـدت برنامه هـای دیگـر 
امـا  اسـت؛  داشـته  قـرار  آن  تحت الشـعاع  زندگی تـان 
متأسـفانه ایـن روزهـا عـده ای آن گونـه که بایـد دل به 
درس و مطالعـه و تسـت نمی دهنـد و با اینکـه ماه های 
گذشـته بـه امیـد موفقیـت در آزمون سراسـری 1400 
تـالش می کرده انـد، این روزهـای ارزشـمند و حیاتی را 
رهـا کـرده و می گوینـد به موفقیت در آزمون سراسـری 
آزمـون  بـرای  می خواهنـد  و  ندارنـد  امیـدی  امسـال 

سراسـری سـال آینـده اقـدام کننـد؛ عملکـردی که به 
نظـر مـا در ایـن برهـۀ زمانـی اشـتباهی فاحش اسـت. 
شـما نیـز اگـر جـزو ایـن دسـته از داوطلبـان هسـتید، 
پیشـنهاد می کنیـم که ابتـدا متن زیـر را بخوانید و بعد 

در ایـن زمینـه تصمیم گیـری کنیـد.

چرا درس نمی خوانم؟
یـک کاغذ سـفید بـه دسـت بگیریـد و دالیـل خودتان 
را بـرای درس نخوانـدن در ایـن مـدت باقـی مانـده تـا 
آزمـون سراسـری بنویسـید؛ فقط توجه داشـته باشـید 
کـه در پـر کـردن ایـن کاغـذ، صادقانه عمل کنیـد و به 

قـول معـروف خودتـان را گـول نزنید.
آیـا دلیـل درس نخوانـدن شـما ایـن اسـت کـه فکـر 

می کنیـد مباحـث زیـادی از درس هایتـان باقـی مانـده 
اسـت و فرصـت الزم را بـرای مطالعـۀ کامـل درس هـا 

نداریـد؟
آیـا  خسـته شـده اید و دیگر کشـش الزم را برای درس 
از  انگیزه تـان را  خوانـدن نداریـد و بـه عبـارت دیگـر 

داده اید؟ دسـت 
آیـا فکـر می کنیـد که بـه دلیل اضطـراب بیـش از حد، 
تمرکـز الزم را نداریـد و هـر چـه که مطالعـه می کنید، 
بی فایـده اسـت و به جـای مطالعه، بـه رختخوابتان پناه 

می آوریـد؟
آیـا تصـور می کنیـد بـرای قبولـی در رشـته محلـی که 
مایلیـد در آن پذیرفتـه شـوید، آمادگـی علمـی الزم را 

ندارید؟
اگـر هر یـک از دالیل فوق یا مجموعـه ای از این دالیل، 
باعـث شـده اسـت کـه ایـن روزهـا را درس نخوانیـد، 
اشـتباه می کنیـد؛ چـون اگـر از برنامـۀ مطالعاتـی خود 
عقـب افتاده ایـد و فکـر می کنیـد کـه در ایـن مـدت 
کوتـاه، نمی توانیـد موفـق شـوید، بایـد بدانید کـه اکثر 
قریـب بـه اتفـاق داوطلبـان، ایـن روزها همیـن حس را 
دارنـد و احسـاس می کنند کـه آمادگـی الزم را ندارند، 
و در واقعیـت هـم بسـیار معـدود هسـتند داوطلبانـی 
کـه بـه تمـام مباحـث درسـی مسـلط باشـند؛ یعنـی، 
رقبـای شـما هـم در آزمون سراسـری با همین مشـکل 
دسـت بـه گریبـان هسـتند و شـما  در این زمینـه تنها 
نیسـتید. مهـم ایـن اسـت کـه از فرصـت باقـی مانـده، 
بـه نحـو احسـن اسـتفاده کنیـد. توجـه داشـته باشـید 
یـک  می توانیـد  دقیقـه  یـک   از  کمتـر  در  کـه شـما 

خطاب به داوطلبانے ڪه مے گویند:

برای سال بعد مے مانم
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تسـت زیست شناسـی، معـارف، ادبیـات، عربـی، زبـان 
خارجـی و ... بزنیـد؛ پـس بـه جـای ابـراز ناراحتـی، غر 
زدن، عصبانیـت، داشـتن روحیـه ای کالفـه و افسـرده 
یـا بی تفـاوت و بی خیـال، از دقایـق باقـی مانـده خـود 
بـه خوبـی اسـتفاده کنیـد و احتمـال دهیـد که مشـابه 

همیـن تسـت ها در آزمـون سراسـری بیایـد.
پیشـنهاد مـا بـه شـما در ایـن زمان کوتـاه باقـی مانده 
تـا آزمـون سراسـری، ایـن اسـت کـه روی نقـاط قـوت 
یـا  مبحـث  اگـر  و  کنیـد  سـرمایه گذاری  خودتـان 
یـا ضعفـی  نکرده ایـد  مطالعـه  کنـون  تـا  را  مباحثـی 
پایـه ای در مبحثـی داریـد، آنهـا را رها کنیـد و ذهنتان 
آزمـون  بـرای  چـون  نکنیـد؛  مباحـث  آن  درگیـر  را 
سراسـری، بایـد کامـاًل بـه یـک مبحـث مسـلط بـود تا 
بتـوان بـه سـؤال های مرتبـط بـا آن مبحث پاسـخ داد؛ 
پـس در ایـن مدت، مهارتتـان را در مباحثی کـه با آنها 
آشـنا هسـتید، بیشـتر کنیـد؛ در ضمـن، هـر قـدر کـه 
شـما غـرق مطالعـه و درس خواندن شـوید، کمتر افکار 
منفـی بـه سـراغتان می آیـد و خیلـی کمتر هـم گرفتار 

یـأس و نـا امیـدی می شـوید.
 از قدیـم گفته انـد کـه »دسـت، مـرد اسـت و چشـم 
نامـرد«؛ یعنـی، در ظاهـر تصـور می کنیـد کـه انجـام 
یـک کار، سـخت و نشـدنی اسـت، اما وقتـی وارد عمل 
می شـوید، می توانیـد از پـس آن برآیید و موفق شـوید؛ 
پـس از رختخوابتـان دل بکنیـد و تلفـن همراهتـان  را 

کنـار بگذاریـد و اهـل عمل باشـید.
حتـی اگـر هدفتـان شـرکت در آزمون سراسـری سـال 
آینـده اسـت، بایـد بدانید که اگـر نتوانید ایـن چند روز 
را )کـه از مدرسـه و  کالس  خبـری نیسـت( دقیـق و 
مسـتمر درس بخوانیـد، نمی توانیـد دوازده مـاه بعـد را، 
کـه در خانـه هسـتید و تحـت اجبـار کالس و مدرسـه 
قـرار نداریـد، بکـوب بخوانیـد و بـرای آزمون سراسـری 
سـال 1401 آمـاده شـوید؛ پـس ایـن روزهـا فرصـت 
خوبـی اسـت کـه خـود را بیازماییـد و بعـد از آن بـرای 

سـال بعـد تصمیم گیـری کنیـد.
بـه یـاد دارم که چند سـال پیش، یکـی از دانش آموزانم 
به خاطر مشـکلی کـه برایش پیش آمده بود، نتوانسـت 

رتبۀ خوبی در آزمون سراسـری کسـب کنـد و به  امید 
پذیـرش در رشـتۀ پزشـکی، یـک سـال پشـت آزمـون 
سراسـری مانـد و در نهایـت نیـز بعـد از یـک سـال پـر 
تنـش و سـخت، در رشـتۀ پزشـکی پذیرفتـه شـد؛ امـا 
بعد هـا گفـت اگـر می دانسـتم کـه ایـن یـک سـال، آن 
قـدر سـخت و دشـوار خواهـد بـود، بـه امیـد قبولی در 
نمی مانـدم  سراسـری  آزمـون  پشـت  پزشـکی،  رشـته 
و همـان سـال اول، بـا توجـه بـه رتبـه ام، رشـته ای را 
تحصیـل  ادامـه  رشـته  آن  در  و  می کـردم  انتخـاب 

می دادم.
و باالخـره اینکـه گاهـی از اوقـات مـا بـه بهانـۀ کمبـود 
وقـت، کمبـود امکانـات و ... بـه دنبـال فـرار از جّدیـت و 
تالش مسـتمر هسـتیم؛ درسـت مثل دوران مدرسـه که 
هـر هفتـه می گفتیـم از شـنبه درس خوانـدن را شـروع 
می کنیـم؛ یـا مثل افـرادی کـه می خواهند رژیـم الغری 
بگیرنـد، ولـی هـر وقـت بـا شـیرینی یـا بسـتنی روبـرو 
می شـوند، اراده شـان سسـت می شـود و می گویند که از 

فـردا رژیمـی  سـفت و سـخت خواهنـد گرفت!

قّلک مؤسسه های کنکوری نشوید!
مختلـف  کنکـوری  مؤسسـه های  تبلیغـات  در  بارهـا 
شـنیده ایم کـه از  پشـت کنکور ی هـا می خواهنـد کـه 
بـا هر سـطح دانشـی به آنهـا ملحق شـوند تا در رشـتۀ 
مـورد نظرشـان پذیرفته گردنـد، و برای نمونـه، افرادی 
را معرفـی می کننـد کـه حتـی بـا معـدل نهایـی 11 یا 
بـا یـک رتبـۀ 5 رقمـی در سـال یا سـال های گذشـته  
بـه کمـک مؤسسـۀ مـورد نظـر در رشـته های پزشـکی 
شـریف  دانشـگاه  دانشـجوی  یـا  شـده اند  پذیرفتـه 
هسـتند. مطمئـن باشـید کـه اکثـر قریب به اتفـاق این 
تبلیغـات، چیـزی جـز دروغ نیسـت و قصـد ایـن گونـه 
مؤسسـات، کسـب درآمد بسـیار از داوطلبانی اسـت که 
برنامه ریـزی  و  می خواهنـد مسـؤولیت درس خوانـدن 
خـود را بـه دوش یـک مؤسسـه یـا یـک نفـر بگذارنـد؛ 
مؤسسـه هایی کـه هیـچ ابایـی از ایـن ندارند کـه فردی 
بـا رتبـۀ پنج رقمـی را، که مجـاز به انتخاب رشـته های 
روزانـه و حتـی شـبانه هـم نشـده اسـت، دانشـجوی 

کننـد  معرفـی  مطـرح  دانشـگاه  یـک  دندان پزشـکی 
)چنـد سـال پیش گزارشـی  در پیـک سـنجش دربارة 
یکـی از همیـن مؤسسـه های معـروف  منتشـر شـد که 

اقـدام بـه چنیـن کاری کـرده بود(.
در واقعیت می بینیم که بیشـتر دانشـجویان رشـته های 
پـر اسـتقبال، داوطلبانـی هسـتند کـه بـرای اولیـن بار 
و داوطلبانـی  آزمـون سراسـری شـرکت کرده انـد،  در 
کـه یـک سـال پشـت آزمـون سراسـری می ماننـد، یـا  
رتبـۀ  بهتـری کسـب نمی کننـد و یـا تفاوت رتبۀ شـان 
بـا سـال گذشـته، قابـل توجه نیسـت و در رشـته محل 
مـورد نظرشـان پذیرفتـه نمی شـوند؛ البتـه تعـدادی از 
داوطلبـان، مسـتثنی هسـتند و بـا هّمـت و پشـتکاری 
سـتودنی، در سـال دوم بـه آنچه می خواهند می رسـند؛ 
امـا ایـن تعداد، همـان طور کـه گفتیم، معدود هسـتند 
و اکثـر آنهـا جـزو دانش آموزان خـوب و موفـق بوده اند 
و بـه دالیـل متعدد، در سـال اول نتوانسـته اند در حّد و 

اندازه هـای واقعـی خود ظاهر شـوند. 

کالم آخر
خسـته  آخـر،  این  روزهـای  کـه  می دانیـم  هـم   مـا 
و بی حوصلـه شـده اید و هـر لحظـه بـا حـس تـازه ای 
بـه  کـه  می دانیـم  همچنیـن  برویـد.  کلنجـار  بایـد 
دلگیـر  و  نرسـیده اید  خواسـته هایتان  و  انتظـارات 
هسـتید؛ اما روحیۀ جنگندگـی و صبـوری و اسـتقامت، 
بهتریـن ثمـره ای اسـت کـه آزمـون سراسـری می تواند 
بـرای شـما داشـته باشـد. شـما  با مقاومـت و تـالش 
در ایـن روزهـای آخـر، یـاد می گیریـد کـه چگونـه در 
کـردن  تـالش  از  خـود،  زندگـی  حسـاس  برهه هـای 
و تـوکل بـه خداونـد دسـت نکشـید و همچنـان بـرای 
رسـیدن بـه هدفتان تـالش کنید. وقتی پـا روی نردبان 
می گذاریـد، مهم نیسـت که چنـد پله را طـی کرده اید؛ 
مهـم ایـن اسـت کـه تا پلۀ آخـر بـاال برویـد تـا بتوانید 
بـه مقصد خودتان برسـید. اگر کسـی در پلۀ هشـتم یا 
نهـم خسـته شـود یا سـرش گیج بـرود و پایـش بلرزد، 
سـقوطش خطرناک تر از کسـی اسـت که در پلۀ اول یا 

حرکت بازمانده اسـت. دوم، از 
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به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون  سراسري  سال 1400 مي رساند که آزمون عمومي و 
اختصاصي هر یک از گروه های آزمایشي در تاریخ های اعالم شده به شرح ذیل در 414 
شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطالعیه که 

در سایت سازمان سنجش منتشر شده است(  برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمونگروه هاي آزمایشي 

صبح چهارشنبه  1400/4/09هنر

علوم انسانی
صبح پنجشنبه  1400/4/10علوم ریاضی و فنی

صبح جمعه 1400/4/11علوم تجربی

صبح شنبه 1400/4/12زبان هاي خارجي

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون
 کارت هاي  شرکت در  آزمون  همه متقاضیان  به همراه راهنماي شرکت در آزمون، از روز 
یکشنبه مورخ 1400/4/6 لغایت روز سه  شنبه مورخ 1400/4/8 براي مشاهده و پرینت روي 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان  شرکت  
در آزمون ، براي پرینت کارت شرکت در آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به 
درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام 
)12 رقمي( و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کدپي گیري ثبت نام )16 رقمي( و نام و 
نام خانوادگي، کدملي و سریال شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت 
در آزمون تهیه نمایند. متقاضیاني که در دو یا سه گروه آزمایشي متقاضي شده اند، باید، 
بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به  عالوه 
پرینت کارت گروه آزمایشي دوم یا گروه هاي آزمایشي دوم و سوم )گروه هاي آزمایشي هنر 
و زبان هاي خارجي( خود نیز اقدام نمایند. متقاضیان براي پرینت کارت شرکت در آزمون، 
باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در 
آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه 
آن، الزامي است. متقاضیان، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، 
مي بایستي »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول 
شماره 2 )موجود در ذیل همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است( 

مراجعه نمایند.
یادآوری مهم: چنانچه متقاضی، به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده 
یا کد پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است 
با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي و انتخاب 
نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده یا 
کد پي گیري ثبت نام اقدام نماید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننماید. این امکان 
براي متقاضیاني فراهم است که در سیستم پاسخگویي داراي عضویت باشند؛ لذا ضرورت دارد 
متقاضیاني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي 

این اطالعات اقدام نمایند.
ب- محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني ، 
علوم انساني ، علوم  تجربي ، هنر و زبان هاي  خارجي،  بر مبناي  شهرستان  انتخابي  آنان،  که  در 

بند 46 تقاضانامه  ثبت  نام ، مشخص کرده اند به  شرح  جدول شماره  1 و آدرس محل رفع نقص 
به شرح جدول شماره 2 و 3 این اطالعیه )که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است( 

است.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان 

الزم است به شرح زیر اقدام نمایند:
1- متقاضیان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي که مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم 
)فارغ التحصیالن سال 1384 به بعد( یا پیش دانشگاهي )فارغ التحصیالن سال 1391 به بعد( 
هستند و همچنین متقاضیان نظام آموزشي جدید )نظام 6،3،3( نسبت به مندرجات کارت 
شرکت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،13، 16، 17، 23، 24 و 25 شامل نام و نام خانوادگي، 
سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، کد دانش آموزي و منطقه 
اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهي و کد 
دانش آموزي مقطع پیش دانشگاهي، مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد 
یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/4/14 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک 

تحصیلي خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. 
2-متقاضیاني که مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند، چنانچه مغایرتي در اطالعات 
مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 
27 شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، 
سري و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبي نهایي دیپلم، محل اخذ مدرک 
ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ 
پیش دانشگاهي و وضعیت تحصیلي و اشتغال مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي 
اصالح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/4/12 منحصراً به درگاه اطالع رسانی این 
سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به 

اصالح موارد اقدام نمایند.
 3- چنانچه نسبت به اطالعات مندرج در بندهاي الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض 
هستید، ضروري است که براي بررسي موضوع، صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از 
ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعالم شده طبق زمان بندی مندرج در جدول 
ذیل به نماینده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول 

شماره 2 )ذیل همین اطالعیه که در سایت این سازمان آمده است( مراجعه نمایید.

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

زمان مراجعه به باجه رفع نقصگروه هاي آزمایشي 

روز سه شنبه  1400/4/08هنر

علوم انسانی
روزهای سه شنبه 1400/4/8 و چهارشنبه 1400/4/9علوم ریاضی و فنی

روزهای چهار شنبه 1400/4/9 و پنجشنبه 1400/4/10علوم تجربی

پنجشنبه 1400/4/10 و جمعه 1400/4/11زبان هاي خارجي

الف- مغایرت در بندهاي 2، 6 ،8، 9 ، 10 و 11 )جنسیت، دین، زبان خارجي امتحاني، 
معلولیت، بهیاري و نوع سؤال انتخابي )مختص متقاضیان دارنده دیپلم علوم و معارف اسالمي(.

ب-  چنانچه شماره متقاضی شما چه به صورت عددي یا به صورت حروف ناخوانا است.  
ج- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده یا چنانچه عکس روي کارت شما 
داراي اشکاالتي از جمله: اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و ... هست، ضروري است که در 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ  برگزاري ، نحوه  پرینت کارت  و محل رفع نقص 
کارت شرکت در آزمون سراسري  سال 1400
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روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، شخصاً با همراه داشتن سه قطعه عکس 
4×3 )در سال جاري تهیه شده باشد(، کارت ملي یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان 
سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل 
همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است، مراجعه نمایید؛ در غیر این 
صورت، مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتي که در این خصوص کارت متقاضی 
داراي اشکال بوده و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط 

به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

د- براي  آن  دسته  از متقاضیاني  که  یکي  از بندهاي  ردیف  29 )بند معلولیت( تقاضانامه  
ثبت  نام  را عالمتگذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان بهزیستي، معلولیت آنان مورد 
تأیید قرار گرفته است، در مقابل  عنوان  معلولیت  در کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  
و شدت آن درج  شده  است . چنانچه  متقاضی  یکي  از بندهاي  مذکور را عالمتگذاري  نموده، 
لیکن معلولیت وی مورد تأیید قرار نگرفته است، بند معلولیت وي حذف گردیده ، لذا الزم  
است  که در یکي از روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهي 
معلولیت مراتب  را سریعاً به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر در باجه رفع  نقص  
براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است اطالع  دهد تا قبل  

از برگزاري  آزمون  وضعیت  وي  مشخص  گردد.
4- چنانچه سهمیه درخواستي متقاضي، غیر از سهمیه مناطق مي باشد و در بند 18 کارت 
شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است الزم است که متقاضیان استفاده از 
سهمیه هاي بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، وزارت جهاد 
کشاورزي و رزمنده متقاضی بسیجي و همچنین همسر و فرزندان آنان برای اعالم مغایرت و 
تکمیل اطالعات مربوط به سهمیه، حداکثر تا تاریخ 1400/4/12 منحصراً به قسمت ویرایش 
اطالعات در درگاه این سازمان مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه، نسبت به 
اصالح و تکمیل موارد اقدام نمایند تا درصورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه 
براي آنها اعمال گردد؛ در غیراین صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه 
اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیاني که سهمیه آنان 
مورد تأیید قرار نگرفته است، براي اطمینان بیشتر و بررسي وضعیت عدم تأیید سهمیه خود 
)بعد از ویرایش( به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق 

گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
5- متقاضیان گروه آزمایشي هنر، در صورت عالقه مندي به رشته هاي ذیل، به منظور 
شرکت در آزمون عملي مي بایست نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي 
جدول ذیل )ردیف 2 الي 14( و منحصراً به صورت اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 
همزمان با پرینت کارت تا روز شنبه 1400/4/12 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 
اقدام نمایند. با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي مورد نظر در آزمون 
سراسري سال 1400 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، متقاضیاني 
که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي هنر براي 
شرکت در آزمون عملي اقدام مي نمایند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 1/500/000 
)یک میلیون و پانصد هزار( ریال )معادل صد و پنجاه هزار تومان( بابت هزینه آزمون عملي 
به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه 
به درگاه اطالع رساني فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان، در صورتي که عالقه مند به شرکت 
در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه هاي گروه آزمایشي هنر هستند، مي بایست نسبت به 
پرداخت مبلغ 3/000/000 )سه میلیون( ریال )معادل سیصد هزار تومان( به صورت اینترنتي 
اقدام نمایند. عدم پرداخت هزینه آزمون رشته هاي تحصیلي عملي در تاریخ تعیین شده، به 
منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود و آزمون عملي براي رشته هاي 
مندرج در جدول ذیل در مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد و متقاضیان الزم است که براي 
اطالع از جزئیات برگزاري آزمون عملي، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل 
برگزاري آزمون رشته هاي مندرج در جدول ذیل )بجز رشته علوم ورزشي( به اطالعیه اي 
که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲3 در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار 
مي گیرد، مراجعه نمایند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً 
نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام نموده و ثانیاً در 
جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر، که در روز چهارشنبه مورخ 1400/4/9برگزاری می گردد، 

حاضر باشند.

6- متقاضیان هریک از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، در صورت عالقه مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني )ردیف 1 جدول 
ذیل(، مي بایست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اینترنتي همزمان با پرینت 
کارت از روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 تا روز شنبه مورخ 1400/4/12 از طریق درگاه اطالع 
رساني این سازمان اقدام نمایند و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته در آزمون 
سراسري سال 1400 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت مي پذیرد، متقاضیاني که 
نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده اند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 700/000 
)هفتصد هزار( ریال )معادل هفتاد هزار تومان( به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي 
بانکي عضو شتاب اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان، برای اطالع از روزهای برگزاری آزمون عملي 
رشته مذکور )که در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود(، به اطالعیه ای که در روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/5/6 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می گردد، مراجعه نمایند. 
متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً نسبت به پرداخت هزینه 
برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از 
گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی، که در روزهای پنجشنبه 

و جمعه مورخ 10 و 1400/4/11 برگزاری می گردد، حاضر باشند.
رشته هاي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1400

عنوان رشته هاردیف

علوم ورزشي - آموزش تربیت بدني ۱

نقاشي )ارتباط تصویري(، آموزش ارتباط تصویري ـ هنرهاي ۲
تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس

طراحي صنعتي3
ادبیات نمایشي۴
مجسمه سازي5
موسیقي ایراني6
موسیقي جهاني7
موسیقي نظامي8
کتابت و نگارگري9
آهنگسازي۱۰
بازیگري ـ کارگرداني۱۱
طراحي صحنه۱۲
نمایش عروسکي۱3
عکاسي۱۴

7- توضیحات الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندي متقاضیان به رشته هاي تحصیلي مورد 
نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایي و پردیس هاي دانشگاه 
فرهنگیان، در مرحله اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته )نیمه اول مرداد ماه( اعالم     می شود.
8- آن دسته از متقاضیان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي دانشگاه 
آزاد اسالمي،  که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت مي پذیرد، مي بایست، ضمن 
شرکت در آزمون، براي اطالع از نحوه انتخاب رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، به 
اطالعیه اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسري سال 1400 )نیمه اول مرداد ماه( مندرج در درگاه 

اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.
د-یادآوری های مهم 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت 
ملي یا اصل شناسنامه عکس دار الزامي است.

2- شروع فرآیند برگزاري آزمون صبح ها رأس  ساعت  8:۰۰ )هشت( آغاز مي گردد 
و درِ حوزه  هاي امتحاني رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( صبح بسته خواهد شد؛ لذا از ورود 

متقاضیان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر متقاضی براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه 
آزمایشي مربوط ، الزم است اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم 
پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و یک سنجاق یا سوزن و همچنین ماسک به همراه داشته  

باشد.
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4- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافي از جمله: کیف دستي، ساک دستي، هرگونه دستگاه 
ارتباطي )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند و ...(، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر آن 
و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه 

داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:
1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي، و با متقاضیان ذي ربط براساس قانون رسیدگي به تخلفات 
و جرایم در آزمون هاي سراسري که بخشي از آن در بند »هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- در صورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، 
در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاري، هیچ گونه مسؤلیتي در قبال آن نخواهد داشت.
3-۴- تأکید می شود که همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش در 

جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
5- براي  آن  دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، علوم  
انساني، علوم  تجربي و زبان هاي خارجي،  که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در آزمون  گروه  
آزمایشي  هنر با گذاشتن  عالمت  در ردیف  40 تقاضانامه  اعالم  داشته اند، کارت  شرکت در 
آزمون  گروه آزمایشی هنر نیز جداگانه  صادر گردیده  است . این  دسته  از متقاضیان ، الزم  است  
که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشی هنر را نیز عالوه  بر پرینت کارت  شرکت در 
آزمون  گروه آزمایشي  مربوط،  از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
دریافت  دارند؛ به عبارت دیگر، براي  این  قبیل از  متقاضیان ، دو کارت  شرکت در آزمون  صادر 
شده  است  که  الزم  است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني 

سازمان سنجش آموزش کشور  دریافت  نمایند.
6- براي  آن دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، 
علوم  انساني ، علوم  تجربي و هنر، که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در آزمون  گروه  آزمایشي  
زبان هاي  خارجي  نیز با گذاشتن  عالمت  در ردیف  41 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، کارت  
شرکت در آزمون گروه زبان هاي  خارجي  نیز صادر گردیده  است . این  دسته  از متقاضیان ، 
الزم  است  که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشي  زبان هاي  خارجي  را نیز عالوه  
بر کارت  گروه  آزمایشي  مربوط،  از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
دریافت  دارند؛ به  عبارت دیگر، براي  این  قبیل  از متقاضیان،  دو کارت  شرکت در آزمون صادر 
شده  است  که  الزم است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني 

سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  نمایند.
7- براي  آن دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، علوم  
تجربي  و علوم  انساني ، که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در گروه  آزمایشی هنر و همچنین  
گروه  آزمایشی زبان هاي  خارجي  با عالمتگذاري  در ردیف هاي  40 و 41 تقاضانامه  مشخص  
کرده اند، سه  کارت  شرکت در آزمون )یک  کارت  مربوط  به  گروه آزمایشي  اصلي  علوم  ریاضي  
و فني یا علوم  تجربي  یا علوم  انساني  و دو کارت  دیگر به  ترتیب  براي  گروه  های آزمایشی هنر 
و زبان هاي  خارجي ( صادر شده  است . این  قبیل  از متقاضیان،  باید پرینت هر سه  کارت  شرکت 

در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند.
8- متقاضیان  نظام  جدید آموزشی 3-3-6 در گروه  آزمایشي  علوم  انساني،  که داراي دیپلم 
علوم و معارف اسالمي بوده و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي که عنوان  دیپلم 
و پیش دانشگاهي  آنان  علوم  و معارف  اسالمي )کد 18( است، با توجه  به  انتخاب نوع دفترچه 
سؤاالتي که در بند 38 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی 

و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.  
9- متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 با توجه به دارا بودن آخرین مدرک تحصیلي 

مي بایست داراي یکي از شرایط باشند:
ماه  پایان شهریور  تا  که  دوازدهم(  )پایه  آموزشي 6-3-3  نظام جدید  آموز  دانش   -9-1

)1400/6/31( موفق به اخذ دیپلم مي شوند.
2-9- داراي گواهي نامه پیش دانشگاهي )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1400/6/31(.

3-9- داراي دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.
4-9- داراي مدرک کارداني یا باالتر )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1400/6/31(.

متقاضیاني که موفق به اخذ یکي از مدارک فوق تا تاریخ 1400/6/31 نشوند، در صورت  
شرکت و قبولي در آزمون ، قبولي آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي متقاضی در رشته هایي که پذیرش آنها از نیمسال دوم سال تحصیلي 
1400-1401 آغاز مي گردد، به شرط دریافت مدارک تحصیلي فوق تا تاریخ 1400/11/30، 

ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته قبولي بالمانع خواهد بود.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1400 از تاریخ 1400/4/9 لغایت 1400/4/16 به 

صورت اینترنتي از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایید.
و  پنج گانه  آزمایشي  گروه هاي  سؤال  دفترچه هاي  خصوص  در  مهم  نکاتي  ه - 

شخصي سازي آنها:
1-13- در آزمون سراسري سال 1400 به هر متقاضی در گروه هاي آزمایشي یک پاسخنامه 
و دو دفترچه سؤال )آزمون عمومي »دفترچه شماره 1« و آزمون اختصاصي »دفترچه شماره 
2«( در قالب دو بسته نایلوني داده مي شود. این بسته ها شخصي سازي شده و مشخصات 

متقاضیان روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت درج گردیده است. 
2-13- متقاضیاني  که  معارف آنها غیراسالم یا زبان  خارجي  آنان  غیرانگلیسي  است، باید 
سؤاالت  مربوط به  اقلیت هاي  دیني  )کلیمي ، زرتشتي  و مسیحي ( و زبان  خارجي  غیرانگلیسي  
)فرانسه، آلماني، ایتالیایي  یا روسي ( را پاسخ  دهند. سؤاالت  مربوط براي این دسته از متقاضیان، 
با توجه  به  شماره  داوطلبي  آنان،  شخصي سازي شده و به صورت بسته هاي مجزا، در جلسه 

آزمون همراه با دفترچه سؤاالت عمومی به آنها تحویل خواهد شد.
3-13-  متقاضیان  داراي گواهینامه  دیپلم بهیاري که به حرفه بهیاري اشتغال دارند، الزم 
است که عالوه  بر پاسخگویي  به  سؤاالت  دفترچه   شماره 2، به  50 سؤال  درس بهیاري  مندرج  

در دفترچه  شماره  3 )دفترچه  بهیاري (  پاسخ  دهند. 
4-13- متقاضیان در  تمامی گروه هاي آزمایشي، مي بایست پاسخ سؤاالت دفترچه هاي 

عمومي  و اختصاصي را در همان یک برگ پاسخنامه تحویل شده عالمتگذاري نمایند.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

ضمن آرزوی سالمتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطالعات درباره 
راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
و  برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان  و  قرار داده  مّدنظر  را  زیر  می رود که موارد 

خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید.
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون حضور یابید. 
حوزه برگزاری آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.

2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

4- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل یک متر( را حفظ 
نمایید.

5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی 
تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه 

امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً خودداری 

نمایید.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

8- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.
9- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که دستمال 

وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
10- رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

11- در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایي، همچنان بر صندلي 
خود مستقر باشید.

 12- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش 
می شود با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.

13- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، دستگیره 
درب  ها و شیرآالت سرویس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

ز- تکمیل فرم خوداظهاری :
۱- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:

از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 که دچار  ارائه خدمات به آن دسته  به منظور 
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بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند( 
این سازمان، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ 
نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ 1400/3/24 به صورت 
قطعی تأیید گردیده، الزم است که از روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 لغایت سه شنبه مورخ 
فرم  سراسري(  آزمون  )بخش  سازمان  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  مراجعه  با   1400/4/1
خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان یا 
نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری 
نمایند. متقاضیاني که این فرم را تکمیل نمایند، براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت از 
سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفاً در 
شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد. 

۲- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
متقاضیان این آزمون الزم است که از روز دو شنبه مورخ 1400/3/31 به سامانه خودارزیابی 
بیماری کرونا به آدرس:  https://salamat.gov.ir )قسمت سامانه خود ارزیابی بیماری 
کرونا( مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام نمایند. اطالعات متقاضیان در 

سامانه مذکور نزد وزارت بهداشت محفوظ است.
ح- مواردي از قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي )حتی به صورت خاموش( و 

دستگاه هاي حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد، 

از قبیل:
1 - ارائه مدرک یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2 - تباني با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل 
اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلي.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون برای پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در این 

امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین 

برگزاري آزمون اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.
ماده 6 - هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را درباره 

متخلفان دارند:
الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده متقاضی و اعالم 

به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا 

ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون قابل 

تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگي 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا یک میلیارد 
)1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستري 

معرفي مي نمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر 
یا هیأت هاي  اداري  تخلفات  به  در هیأت هاي رسیدگي  یا رسیدگي  قوانین جزایي  سایر 
انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب عالوه بر 
مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات 

محکوم مي گردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این قانون، به 
استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیات رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي 
وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي 
هرگونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به 
وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي متقاضی و سوابق 
تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و 
دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت هاي 
بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومي و اختصاصي 
امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج 

حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي  و آموزشي، که براي افزایش آمادگي متقاضیان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده )5( 
مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت 
دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده در این قانون و سایر 
قوانین محکوم مي شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران 

مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره - در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العموم نیز مي تواند راساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
ط - نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات

با نزدیک شدن به ایام برگزاري آزمون سراسري سال 1400 مشاهده مي شود که برخي از 
افراد سودجو و کالهبردار، با انجام تبلیغات در فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي و با 
ادعاي واهي دسترسي به سؤاالت آزمون سراسري، اقدام به اخاذي و کالهبرداري مي نمایند. 
از متقاضیان درخواست مي شود که در نهایت هوشیاري و مراقبت، از گرفتار شدن در دام این 
شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره تلفن هاي: ۰۲6-36۱8۲۱5۲ 
و 36۱8۲۱5۱-۰۲6 و آدرس الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد 

خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نمایند. 
به متقاضیان عزیز اعالم مي دارد که این سازمان، هیچ گونه فعالیتي در کانال هاي اطالع رساني 
)تلگرام، اینستاگرام و ...( ندارد و متقاضیان محترم برای کسب اطالعات الزم و دسترسي 
به اطالعیه هاي صادره مي توانند از طریق درگاه اطالع رساني سازمان، نشریه الکترونیکی 
پیک سنجش یا کانال هاي اطالع رساني داخلي سروش، آي گپ، گپ، بله و ایتا به آدرس هاي 

مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 
ی - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 http://darkhast.sanjesh.org  مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
سه شنبه  تاریخ  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان  ضمناً 
1400/4/8 لغایت روز شنبه 1400/4/12 با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش 

آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن:  ۴۲۱63-۰۲۱ در میان بگذارند. 
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
برای مراکز و  آزمون  سالیانه، ده ها 
مختلف  دستگاه های  و  مؤسسات 
جمله  آن  از  که  می کند  برگزار 
استخدامی  آزمون های  به  می توان 
مؤسسات دولتی، آزمون کانون وکال، 
تولیمو، المپیاد علمی ـ دانشجویی، 
 ... و  کارشناسی  به  کاردانی  آزمون 
بزرگترین  بی شک،  اما  کرد؛  اشاره 
سازمان  آزمون های  مطرح ترین  و 
سنجش آموزش کشور، سه آزمون 
سراسری: دکتری، کارشناسی ارشد 
که  است  )سراسری(  کارشناسی  و 
شرکت  آنها  در  بسیاری  داوطلبان 
می کنند. سال گذشته، با توجه به 

شرایط بحرانی حاکم بر کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا و بر اساس مصوبات ستاد ملی 
کرونا، زمان برگزاری این سه آزمون چندین بار به تعویق افتاد و در نهایت هر سه آزمون 

در طی یک ماه برگزار گردید.
رئیس مرکز اجرای آزمون های سازمان سنجش در این زمینه می گوید: »همکارانی که 
بیش از 35 سال در سازمان سنجش خدمت کرده اند، معتقدند که سال 1399 با توجه به 
انتشار بیماری کرونا، سالی عجیب و غریب برای سازمان بود. کرونا  آزمون های ما را دچار 
وقفه های چند باره کرد؛ یعنی، ما دو تا سه بار تا برگزاری هر آزمون پیش رفتیم، ولی ستاد 
ملی کرونا، به دلیل تغییر شرایط شیوع بیماری در جامعه، اجازه برگزاری آنها را به ما نداد 
و کارها کاماًل متوقف شد؛ در واقع، پارسال انگار ما آزمون های سراسری، کارشناسی  ارشد 

و  دکتری را  سه بار برگزار کردیم!«
»فشردگی کار باعث شده بود که در بخش درون سازمانی، ما، برخالف دستگاه های دیگر 
که  با توجه به شرایط و ضوابط اعالم شده می توانستند دورکاری داشته و نصف یا یک سوم 
کارکنان آنها فعالیت حضوری داشته  باشند، حضور اکثر همکاران را در اداره داشته باشیم؛ 
حتی برخی از همکاران، خارج از ساعت اداری، از 8 صبح تا 9 یا 10 شب و بعضاً به صورت 

شبانه روزی، در محیط کارشان حضور داشتند.

متأسفانه وضعیت  دیگر،  سوی  از 
 1399 سال  در  هم  سازمان  مالی 
با چالش جدی مواجه شد؛ چرا که 
هزینه برگزاری آزمون ها تا دو برابر 

افزایش یافته بود.« 
به   99 سال  ابتدای  »حقیقتاً، اگر 
آزمون های  تمام  که  می گفتند  من 
دکتری، کارشناسی ارشد و سراسری، 
را باید در یک ماه برگزار کنید، عماًل 
غیرممکن  امر،  این  که  می گفتم 
است؛ ولی در عمل در شرایطی  قرار 
گرفتیم که ما در یک  هفته آزمون 
هفتۀ بعد  کردیم،  برگزار  را  دکتری 
آزمون کارشناسی ارشد، و  دو هفتۀ 
بعد از آن، آزمون سراسری را برگزار 
کردیم؛ تازه همین برگزاری سه آزمون در یک ماه نیز در شرایط عادی نبود؛ به طور 
با استناد به مصوبه قبلی ستاد ملی کرونا، برای آزمون  مثال، ما در سیستم خودمان 
سراسری، فاصله صندلی ها را یک متر و بیست سانتیمتر یا یک و نیم متر تعیین کرده 
بودیم، اما 10 روز مانده به آزمون سراسری، به دلیل شرایط جدید بیماری در جامعه، به ما 
ابالغ کردند که سازمان سنجش، به شرط اینکه بتواند فاصله صندلی ها را از یکدیگر یک 

متر و 80 سانتیمتر افزایش دهد، اجازة برگزاری آزمون را دارد!
 من، خودم، فکر می کردم که این کار نشدنی است، ولی خوب با همکاری حوزه ها یک هفته 
قبل از برگزاری آزمون، دستورالعملی را طراحی کردیم و قرار شد که چینش حوزه ها را عوض 
کنیم )در واقع یک هفته مانده به آزمون، ما تعدادی حوزه به حوزه های موجود اضافه کردیم(. 
خوشبختانه انجام این کار با همراهی و همدلی حوزه ها و  برنامه ریزی دقیق سازمان سنجش،  

با کمترین آسیب انجام شد، و این موضوع، یکی از اتفاقات مطلوب در این دوران بود.«

کرونا عامل گسترش خالقیت کارکنان سازمان سنجش
به گفته مدیران و کارکنان سازمان سنجش، تا پیش از سال 99 هیچ وقت )حتی در دوران 
جنگ تحمیلی( آزمونی در سازمان لغو نشده یا با تأخیر برگزار نشده بود. همچنین برای 

تجربه موفق سال گذشته سازمان سنجش در شرایط کرونا: 

وقتی صحبت از کرونا و دشواری ها و سختی های ناشی از این بیماری شایع قرن بیست و یکم می شود، بیش از هر گروهی به یاد پزشکان و پرستاران می افتیم 
که در صف مقدم مبارزه با این ویروس ناشناس قراردارند؛ اما خوب است بدانیم که سربازان گمنام دیگری نیز بوده اند که در شرایط سخت و دشوار شیوع 
کووید ۱9 در عرصه های اجتماعی و فرهنگی حضور داشته و در این مدت، با تمام وجود تالش کرده اند تا آسیب های ناشی از پاندمی این بیماری به حداقل برسد.

در این میان، شاید کمتر کسی از فداکاری ها و تالش شبانه روزی  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور اطالع داشته باشد؛ افرادی که در دوران کرونا، با 
وجود مشکالت بسیار، تالش کرده اند تا چرخ فعالیت های نظام آموزشی کشور همچنان بچرخد و آزمون های ورودی مقاطع مختلف تحصیلی و پذیرش دانشجو 
برای  مراکز و مؤسسات مختلف دولتی، در سالمت و صحت کامل برگزار گردد تا تأمین نیروهای متخصص حوزه های مختلف این نظام با کاستی مواجه نگردد.

در این گزارش، می خواهیم به گوشه ای از این فعالیت ها اشاره کنیم؛ یعنی برگزاری سه آزمون بزرگ سراسری برای دو میلیون داوطلب در طی یک ماه در سال 
۱399 ! هر چند که معتقدیم با یک گزارش، نمی توان به مشکالت، فشار کاری و ابتکار عمل این عزیزان در طی این مدت پی برد.

آنها ایستادند تا شام با آرامش 
در جلسه آزمون بنشینید 
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یک آزمون، دوبار سؤال طراحی نکرده بودند؛ اما در دوران کرونا، این تجربۀ ناخوشایند بارها 
اتفاق افتاد؛ هر چند که همین تجربۀ نامطلوب باعث شد کارهای جدیدی در سازمان انجام 

بشود که تجربۀ ارزشمندی بود.
مدیر کل دفتر فناوری اطالعات سازمان سنجش آموزش کشور در این باره می گوید: »سال 
گذشته، من مسؤول قرنطینۀ آزمون دکتری  بودم و از سه ماه قبل، ما کارهای اجرایی 
آزمون دکتری را انجام داده بودیم؛ چون یک آزمون سراسری، کارهای اجرایی فراوانی مثل 
حوزه سازی، مشخص کردن شمار داوطلبان و فرآیندهای وقت گیر دیگر دارد و نمی شود 

که امروز ثبت نام کنی و هفتۀ بعدآزمون را اجرا کنی.
برای آزمون دکتری، ما در شرایطی که کرونا نبود، حوزه بندی کرده بودیم، اما بعد در دوران 
کرونا، مواجه شدیم با پروتکل های وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا که باید تعداد داوطلبان 
در حوزه ها متفاوت می شد و تا جایی که امکان پذیر بود، شهر ها و محل اقامت داوطلبان 
یکی می شد تا  رفت و آمد بین شهر ها  به حداقل برسد. قوانین جدید، ما را با چالش عجیبی 
مواجه کرد؛ چون مثاًل دفترچۀ سؤال و پاسخنامۀ داوطلب برای تهران بود و حاال باید این 
دفترچه در حوزه ای در اطراف تهران برده می شد. راهکار های متفاوتی بدین منظور ارائه 

 شد، که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، آزمون به بهترین نحو انجام شود.
این تجربه، تجربه ای بود که ما قباًل نداشتیم و باعث شد که بفهمیم در شرایط بحرانی، 

می توانیم از روش هایی خالّقانه نیز استفاده کنیم.«

حفاظت از آزمون در دوران کرونا، کاری دشوار و حیاتی
این  برگزاری آزمون، یک پروژة کشوری و عظیم ملی است. یک زمانی تمام کارهای 
با  اما از زمان شروع کرونا، تک تک فرایند های آزمون  برنامه اجرا  می شد،  پروژه طبق 
دشواری هایی همراه گردید و همکاران سازمان سنجش، از طراحی سؤال، شروع قرنطینه 
چاپ و شخصی سازی، قرائت پاسخنامه و ... با چالش مواجه شدند؛ در این میان، مسألۀ 
حفاظت از آزمون نیز یکی از  بزرگترین مسائل سازمان بود؛ چون پیش از دوران کرونا، 
بازرسی داوطلبان هنگام ورود به حوزه آزمون، با دست انجام می گرفت، اما در دوران کرونا، 
به دلیل لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، این امکان وجود نداشت و تنها راهی که به 
طور ضرب العجل برای بازرسی داوطلبان پیش بینی شد، استفاده از راکت های دستی بود.«

آموزش  سنجش  سازمان  حراست  کل  مدیر 
از  »استفاده  می گوید:  زمینه  این  در  کشور 
راکت نیاز به تجربه داشت و ما مجبور بودیم 
آموزش  حفاظت  عوامل  به  سریع  خیلی  که 
بدهیم. در نگاه اول، انجام این کار شاید خیلی 
ساده به نظر برسد، اما اگر ما برای هر 200 
نفر یک بازرس بدنی  قرار بدهیم، برای یک 
میلیون و 400 هزار نفر شرکت کننده آزمون 
سراسری، باید حدود 7000 تا راکت و بازرس 
آشنا با نحوة کار کردن با آنها داشته باشیم! 
البته خودمان یک تعداد راکت از قبل داشتیم، 
اما تهیۀ بقیه راکت های مورد نیاز، خودش یک 
این  با هر جا برای تهیه  مسأله شده بود. ما 

راکت ها صحبت می کردیم، می گفتند ما 7000 تا راکت یک جا نداریم، و در نهایت مجبور 
شدیم که سراغ دستگاه های امنیتی و انتظامی مثل سپاه و نیروی انتظامی برویم تا در روز 
برگزاری آزمون، مجبور به انجام بازرسی بدنی نشویم؛ چون عالوه بر مسألۀ انتقال بیماری، 
وقتی داوطلب با خانواده اش می آمد و می دید که با دست بازرسی بدنی انجام می شود، دچار 

استرس می شد و انجام این کار شاید روی آزمونش تأثیر منفی می گذاشت.
بعضی ها می گفتند که در این شرایط سخت، کنکور را برگزار نکنید. فکر کنید که ما سال 
گذشته  کنکور برگزار نمی کردیم. این موضوع یک بالتکلیفی در بخش دانشگاه ها، سازمان 
نظام وظیفه و فارغ التحصیلی ایجاد می کرد. سال گذشته حدود یک میلیون و چهار صد هزار 
داوطلب در آزمون سراسری شرکت کردند و امسال هم تعداد قابل توجهی داوطلب داریم؛ 
یعنی اگر سال گذشته آزمون سراسری را با همه دردسرهایش برگزار نمی کردیم، امسال با 
همان تعداد محدود صندلی دانشگاه، باید پاسخگوی بیش از دو میلیون داوطلب می شدیم!«

  ثبت رکورد 62 روز قرنطینه برای کارکنان چاپخانه
شاید تا قبل از شیوع کرونا، من و شما درک درستی از قرنطینه نداشتیم، اما با شیوع 
کرونا و اعالم قرنطینه ها از سوی  ستاد ملی کرونا، می توانیم تا حدودی مفهوم قرنطینه را 
درک کنیم؛ این مسأله، به خصوص برای عزیزانی که به بیماری کووید 19 مبتال شدند و 
مجبور شدند که حداقل 14 روز از سایر افراد خانواده و دوستان و عزیزانشان فاصله بگیرند 
و به تنهایی غذا بخورند و به تنهایی ساعت ها را بگذراند و حتی درد بیماری را به تنهایی 
تحمل کنند، قابل درک است، و چقدر سخت است تحمل این روزها که انگار در اسارتی و 

حوصله ات از هر چه در و دیوار است، سر می رود.
حال تصور کنید که به دلیل تعویق و عدم برگزاری آزمون ها، مجبور باشید که 62 روز در 
مکانی قرنطینه بوده و حق بیرون آمدن از آنجا را نداشته باشید! وضعیتی که حاضران در  
چاپخانه، در ایام آماده سازی آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد و سراسری با آن مواجه 
از زمانی که سؤال های نهایی وارد چاپخانه می شود، حاضران در چاپخانه،  شدند؛ زیرا 
وارد قرنطینه می شوند، و این قرنطینه تا پایان برگزاری هر آزمون ادامه خواهد داشت؛ 
قرنطینه ای که حاضران در آن، از داشتن تلفن همراه و ارتباط با خانوادة خود محروم 
هستند و حتی در صورت بیماری یا فوت عزیزانشان، حق خروج از فضای قرنطینه را ندارند!

مدیر کل چاپ و انتشارات سازمان سنجش، دربارة قرنطینه در این دوران، می گوید: »تعویق 
آزمون های سراسری در سال 99 باعث شد که آزمون های بزرگ ما هم زمان باهم برگزار 
شود  و در نتیجه  ما یک قرنطینۀ 62 روزه را  تجربه کنیم که بعد از انقالب اسالمی،  این 
طوالنی ترین قرنطینه ای بود که کارکنان سازمان سنجش تجربه کرده اند. قرنطینۀ 62 روزه 
باعث  شد که همکاران ما استرس و اضطراب زیادی را تجربه کنند؛ چون از یک طرف 
باید سه آزمون بزرگ را در مدتی کوتاه بدون خطا و با رعایت حداکثری مسائل امنیتی و 
حفاظتی، آماده کنند؛ یعنی هم دغدغۀ اجرایی وجود داشت که کارمان را به موقع تحویل 
دهیم و هم دغدغۀ حفاظتی داشتیم؛ از طرف دیگر هم، به  دلیل اخباری که پیرامون 
تشدید شرایط همه گیری ویروس کرونا در جامعه به ما می رسید )اخباری که گاه چندان 
هم معتبر و علمی نبود و هرکس تعبیر خودش را از آن داشت(، همکاران ما را نگران 
خانواده های خود می کرد و متقاباًل خانواده ها نیز نگران همکاران حاضر در قرنطینه بودند و 

در نهایت در اوضاع شیوع کرونا، دغدغۀ بهداشتی هم به آن نگرانی ها اضافه شد. 
تجربه  را  سختی  خیلی  شرایط  رو،  این   از 
و  قرنطینه  خود  باالخره  چون  کردیم؛ 
مدت،  دراز  در  خانواده  با  ارتباط  محدودیت 
آسیب روحیـ  روانی و جسمانی در همکاران 
با  قرنطینه  که  وقتی  حال  می کند؛  ایجاد 
قرنطینه  زمان  و مدت  کرونا همراه می شود 
طوالنی تر می گردد، قطعاً مشکالت بیشتری را 
در مقایسه با قرنطینه در شرایط عادی برای 

همکاران ایجاد می کند.«

تشکیل کمیته بهداشت سازمان
در راستای رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، سازمان سنجش آموزش کشور 
اقدام به تشکیل کمیته ای به عنوان کمیته بهداشت سازمان نموده است که  عمده اقدامات 

این کمیته، در سه مرحله قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون، به شرح ذیل بوده است:
1ـ تدوین دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا در برگزاری آزمون های سراسری.

2ـ تهیه و ابالغ دستورالعمل برگزاری آزمون های سراسری، ویژه داوطلبان و عوامل اجرایی 
در سراسر کشور.

3ـ راه اندازی سامانه پیامکی نظرسنجی از داوطلبان و عوامل اجرایی در سراسر کشور.
4ـ تهیه یک پک )بسته( بهداشتی و ارسال آن به حوزه های برگزاری آزمون.

5 ـ تهیه کلیپ آموزشی درباره نحوه رعایت نکات بهداشتی با کمک وزارت بهداشت. 
این تجربه و این اقدامات، نویدبخش این پیام است که آزمون سال جاری نیز همانند سال 
گذشته در شرایط ایده آل و مطلوب تر از پیش و توأم با آرامش خاطر بیشتری نسبت به 

قبل، برای داوطلبان و خانواده آنها برگزار گردد.
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مقطع  آزمون  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  در خصوص  اطالعیه  مورخ ۱۴۰۰/۰3/۲3  پیرو 
کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و انتشار دفترچه راهنماي مذکور، ضمن اعالم 
اصالحات و رشته محل هاي جدید، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنما، به 
اطالع متقاضیان مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر و مساعدت براي آن 
دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 1400/03/30 براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده اند، 
ترتیبي اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ 

نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
نشاني:  به  این سازمان  اطالع رساني  به درگاه  اطالعیه،  این  و مندرجات  راهنماي مربوط 
www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي مورد عالقه 

خود در آزمون مذکور اقدام نمایند. 
در ضمن، متقاضیاني که قبالً ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیري ثبت نام دریافت نموده اند، 
نیز مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش اطالعات ثبت نامي 

کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم رشته محل هاي جدید و اصالحات دفترچه راهنماي 

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کارداني به کارشناسي 

ناپیوسته سال 1400 و تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول 
و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان 

برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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